
 
 

 

Beste Familie, 

 

Hierbij de wekelijkse  update over de maatregelen in het kader van het coronavirus. 

Tot vandaag zijn de COVID-19-besmettingen in De Wingerd onder controle.  

Een test in W12 was negatief. 

 

Bezoekregeling 

Afgelopen donderdag ontvingen we nieuwe richtlijnen betreffende bezoekregeling vanuit het 

Agentschap Zorg en Gezondheid. We stellen vast dat minister Beke rekening gehouden heeft met de 

vragen die we hem stelden tijdens ons bezoek. In bijlage vinden jullie deze richtlijnen, het is zeker de 

moeite om door te nemen.  

De epidemiologische situatie en  de nieuwe richtlijnen stellen ons in staat om de bezoekafspraken die 

samen met de bewonersadviesraden zijn afgesproken terug te activeren . Je kan deze terugvinden op 

onze website :  https://wingerd.info/bezoekplanner/, onder woningafspraken.  

 

Grand café  

Vanaf deze week zal  het grand café ook op zondag open zijn, nu nog met reservatie.  

Vanaf volgende week dinsdag 15/9 hoef je niet meer te reserveren voor je cafébezoek. Je kan dan op 

dinsdag ,donderdag, zaterdag en zondag doorlopend langskomen tussen 14u en 17u30 zonder 

reservatie. Let wel dat je nog steeds via keyplanner de woning verwittigt. Zo bouwen we verder aan een 

nieuw normaal.   

 

Varia 

In de media verschenen berichten over twijfelende woonzorgcentra naar aanleiding van de 

versoepelende maatregelen. Twijfelend of ze een klein ziekenhuis moeten zijn of dat ze een warme thuis 

moeten zijn. Wij twijfelen niet! Met Gasthuisberg en het Heilig Hart in de buurt trekken wij volop de 

kaart van een warme thuis.  

 

Niet te missen 

Op donderdag 17 september vanaf 14u tot 16u30 is er kermis in De Wingerd. 

Ook familie is welkom in het Grand Café en zaal 1 om mee te genieten samen met de bewoner. 

Reservatie is hier niet nodig, maar het aantal  plaatsen zijn beperkt 

Vrijwilligers zorgen voor gratis smoutebollen.  

De orgelman speelt ondertussen kermisdeuntjes.  Super welkom! 

 

https://wingerd.info/bezoekplanner/


Ten slotte  

Vandaag verdedigde Laura Dewitte succesvol haar doctoraat over betekenisbeleving bij personen met 

alzheimer. Ze bracht een hoopvolle boodschap die ons ondersteunt in onze zoektocht naar 

levenskwaliteit. Jullie als dierbare naasten van bewoners in de Wingerd spelen hier een cruciale rol in.  

 

Welkom voor bezoek en dank voor het vertrouwen.  

 

Warme  groet, 

Jan Vanwezer 

Campusdirecteur De Wingerd WZC  

Woonzorgnet-Dijleland vzw 

Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven  

T: 016/ 28.47.90   E: Jan.Vanwezer@Wingerd.info 


